
   

 

"NORDIJSKI CENTER BONOVEC MEDVODE 

posodobitev sistema umetnega zasneževanja" 

 

Sofinancirano s strani Fundacije za sofinanciranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji 

 

 

 

PONUDBA          OBR-1 

 

PODATKI O NAROČNIKU 

Naziv  Javni zavod Sotočje Medvode  

Naslov  Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode  

ID za DDV  SI 43651348 

Kontaktna oseba  Ines Iskra  

E-mail  ines@zavodsotocje.si 

Telefon 041 600 717 

 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

Naziv   

Naslov   

Davčna številka   

Kontaktna oseba   

E-mail   

Telefon  

Oseba, 

odgovorna za 

podpis pogodbe 

 

TRR, banka  

  

 

PODATKI O PONUDBI 

Predmet  Nakup topa za umetno zasneževanje 

Številka ponudbe   

Kontaktna oseba 

za ponudbo in 

njen elektronski 

naslov  

1. ime priimek  

2. elektronski naslov 

 

Predmet  Oznaka 

ponujenega 

blaga  

KOL  Vrednost  

Top za umetno 

zasneževanje  

....  1 kos  ..... EUR  

Vrednost DDV  .... EUR  

Vrednost z DDV1   .... EUR  

 

                                                   
1 Navedena vrednost je končna vrednost in se ne spreminja na nobeni podlagi. Ponudnik pri določitvi te 
vrednosti upošteva vse stroške dobave, dostave blaga, stroške usklajevanja z naročnikom, pregled 
razpisne dokumentacije, pripravo ponudbene dokumentacije, stroške sestanka z naročnikom, materialne 
stroške ali kakršnekoli druge stroške, povezane s predmetnim javnim naročilom. 



TOP ZA UMETNO ZASNEŽEVANJE 

 

"NORDIJSKI CENTER BONOVEC MEDVODE 

posodobitev sistema umetnega zasneževanja" 

 

Sofinancirano s strani Fundacije za sofinanciranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji 

Javni zavod Sotočje Medvode  Evidenčni postopek, JN.1.28.1.18 2 

Veljavnost ponudbe 30.9.2018 

Rok dobave  ... (najkasneje 30.11.2018)  

Način obračuna  8 dni od dneva izpolnitve vseh obveznosti ponudnika 

skladno s pogodbo o izvedbi javnega naročila 

Rok plačila  30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa 

Ponujeno blago je: 

(obkrožite) 

a) novo  

b) rabljeno  

Obdobje uporabe 

ponujenega blaga 

(navedite datum 

pričetka uporabe 

ponujenega blaga) 

... 

Obvezne priloge 1. Predračun ponudnika 

2. Reklamni material ponujenega blaga 

3. Potrdilo o doseganju zahteve c. Tehničnih specifikacij 

Povabila k oddaji ponudbe  

 

S podpisom ponudbe ponudnik izrecno soglašam, da sprejemam vse pogoje tega 

naročila, ki so navedeni v Povabilu k oddaji ponudbe, obrazcih OBR-1, OBR-2 in 

OBR-3. 

 

 

Datum:      Podpis pooblaščene osebe in žig:  

 

  

 


